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Italië 2019 Verdeca Talo Puglia Goessens 9,50 GOE-W-01

verdeca  -  Puglia IGP  -  Cantine San Marzano | Vinificatie: koude schilinweking gedurende 6 à 8 uur, gevolgd door alcoholische gisting in Frans eiken 
vaten. Ook de rijping gebeurt in Frans eiken vaten gedurende 3 maanden met periodieke bâtonnage. Unieke druif dewelke alleen voorkomt in Puglia, heeft 
niks te maken met verdejo! Unieke wijnen , vol mooie mineralen en complex. Proefnotitie: strogele kleur met gouden tinten. De neus onthult verrassende 
aroma’s van witte bloemen en vanille. Fris en mineraal in de mond met een aangename persistentie. Lekker met zeevruchten, schelpdieren en gekookte 
vis met lichte sauzen.

Frankrijk 2019 Felin Noir  ‘Prémium’ Languedoc Monard Pro Vino 9,90 MPV-W-01

Verbluffende witte wijn uit het zuiden van Frankrijk met de 3 zeer mooie eigenschappen/karakteristieken van de 3 druiven. De frisheid en aroma’s van 
exotisch fruit van de sauvignon blanc, de gulheid en molligheid van de chardonnay en de fijne kruidige toets van de viognier. Fonkelend en kristalzuiver 
strogeel, met een vinnig tranengordijn. In de neus limoenzeste, vlierbessenbloesem en witte bloemen. Qua smaak fris en mollig met wat groene kruisbes, 
passievrucht en verse ananas. Lekker als aperitief of bij tal van gerechten. Aperitief, koude en warme visgerechten, gevogelte.

Spanje 2019 La Almendrera Verdejo Castilla y Leon Christiaens 9,95 CHR-W-01

Bodega Val de Vid | Het terroir ligt op 750m boven de zeespiegel waardoor het  ‘s nachts flink afkoelt na een warme dag. De druiven kunnen hierdoor perfect 
afrijpen. Wijnmaker José Antonio is een pionier van de huidige, frisse Rueda’s. Mede door zijn toedoen is deze uitgegroeid tot een absolute topstreek voor 
zuivere, frisse wijnen in Spanje. Het resultaat is een heerlijke witte wijn met frisse fruitaroma’s, elegant en een crispy mineraliteit. Als aperitief, bij salades 
maar ook leuke, zomerse visgerechten zoals viscarpaccio of bij schaal- en schelpdieren

USA 2019 Panamera California Goessens 10,88 GOE-W-02

chardonnay  -  Napa Valley California  -  California chardonnay | Oogst: de druiven worden manueel geoogst. Vinificatie: de wijn wordt gefermenteerd 
onder gecontroleerde temperaturen in roestvrijstalen tanks. Men wil zoveel mogelijk fruitigheid en een mineralig karakter aan de wijn meegeven. Rijping 
6 tot 8 maanden in Franse houten vaten (80%) en Amerikaans eikenhouten staven (20%). Een absolute topper in de verkoop dewelke in blinde degustaties 
de vloer aanveegt met menige witte Bourgogne! Proefnotitie: De chardonnay wordt gekenmerkt door intense aroma’s van appel, abrikozen, vanille en 
kaneel. De aanzet is rond en romig met levendige zuren en de afdronk is zacht en fruitig. Een goede combinatie met gegrilde zalm, gevogelte en kazen.

Frankrijk 2017 Guffens au Sud Chardonnay Côte du Rhône Christiaens 10,95 CHR-W-02

Vaucluse IGP - 100% chardonnay - Guffens aux Tourettes | Onze Limburgse trots, het echtpaar Jean Marie Guffens uit Gors-Opleeuw en Mayne Heynen 
uit Zichen-Zussen-Bolder, heeft zijn residentie in Apt in de Vaucluse vanwege het klimaat. De Vaucluse behoort tot de wijnstreek van de Rhône, maar heeft 
meer overeenkomsten met de Provence. In dit Provençaalse klimaat doet Mayne inspiratie op voor het ontwerp van de wijnetiketten, en werkt Jean Marie 
met dezelfde passie en precisie als in Bourgogne. Geweldig terroir en een medium-volle, rassige en loepzuivere wijn. Geen houtlagering, Jean Marie gaat 
op zoek naar de expressie van het fruit. Een passe-partout, bvb zowel bij vis in saus maar ook bij gegrilde vis en zelfs wit vlees.

Italië 2019 Soave Classico Pigno Veneto Christiaens 11,25 CHR-W-03

Soave Classico - 100% garganega - Corte Mainente | Deze jonge, familiale producent bevindt zich in de rolling hills van Veneto, ten oosten van Verona.  
2 gepassioneerde broers met een zeer kleine productie komen met zeer zuivere wijnen die makkelijk inpasbaar zijn bij veel gerechten. In de ondergrond zit 
lava, die zorgt voor een typische mineraliteit. Heerlijke wijn die door iedereen wordt gesmaakt. Een Soave Classico die even lekker smaakt als dat hij bekt. 
Een goeie passe-partout voor gegrilde vissoorten of een smeuige pasta met scampi.

Bulgarije  2019 Contemplations ‘by Katarzyna’ Thracian Valley Ad Bibendum 11,50 ADB-W-01

sauvignon blanc -  Ivan en Scilen Kisiov | Kwalitatief volledig in de lijn van zijn Contemplations broertjes, die reeds jaren scoren. Floraal, fris, puur en sappig, 
een heerlijke sauvignon blanc met karakter. Wijnkoopgids 2020: “Hedendaagse Bulgaar die komaf maakt met al die oubollige soortgenoten van toen 
wijnmakers er meer goede bedoelingen dan vakkennis hadden. Dit is top in zijn genre (…) vol van kruisbes, guave, limoenzeste, granny smith en zurkel, 
echt een vieve sauvignon volgens het boekje.”

Oostenrijk 2019 Grüner Veltliner Ried Kugelberg Weinviertel Christiaens 12,20 CHR-W-04

Weinviertel Nieder-Oesterreich - 100% grüner veltliner - Weingut Weinwurm | De familie Georg Weinwurm (what’s in the name) is multi awarded in 
Oostenrijk. Met passie en precisie maakt hij zeer verfijnde en zeer zuivere wijnen. Uitgeroepen tot een van de beste Grüner Veltliners van Oostenrijk.  
De afkorting is GruVe, groovy of gaaf.  Verfijning en pure klasse! Gegrilde vis, ceviche, carpaccio of tartaar van zalm.

Frankrijk 2019 Touraine  ‘Cuvée L’Elégante’ Loire BIO Monard Pro Vino 12,90 MPV-W-02

Touraine - 100% sauvignon blanc - Domaine Pré Baron | Deze cuvée ‘L’Elégante is de topcuvée van het huis. Een opwindende sauvignon uit de Loire, die 
helemaal in het teken van ‘Lady Citrus’ staat. Prachtige groengele, heldere kleur met vette tranenboulevard. Daarna start het citrusfestival: uitbundige 
limoen- en pompelmoeszeste die bijna uit het glas stuift. Net zoals in de smaak trouwens, waar we vooral vette limoen ontmoeten, heel levendig, sappig 
en toch rijp, met enorm veel temperament en een positief bittertje in de finale. Deze jeugdige wijn heeft een royale dosis fraîcheur in huis, wat hem een 
ideale gastro-partner maakt voor alles wat zwemt of spartelt. Gemaakt onder het ‘Terra Vitis’ label wat gelijk staat aan BIO.

Frankrijk 2018 Avarus ‘Chardonnay Fût’ Languedoc Monard Pro Vino 12,90 MPV-W-03

Languedoc - 100% chardonnay en gerijpt in eiken vaten - Thierry Rodriguez | Witte Languedoc op basis van 100% Chardonnay afkomstig van zeer oude 
wijnstokken van meer dan 50 jaar oud en met een rendement van slechts 30 hl/ha. De wijn ondergaat een zeer lange maceratie en rijpt gedurende 8 
maanden in eiken vaten. De kleur oogt schitterend strogeel en traant vinnig. Het parfum draagt zestefris geel fruit en vanille, is lichtjes floraal, maar vooral 
hazelnootachtig. Daarna opnieuw een nootachtige smaakstart, maar vooral lekker gele perzik en rijpe abrikozen, suave qua textuur. Een lekkere, beheerste 
chardonnay, die zonder blozen naast zijn duurdere Bourgogne-neefjes mag plaatsnemen. Kreeft, warme visgerechten, wit vlees.

Frankrijk 2019 Château Haut Grelot  ‘Sélection’ Bordeaux Monard Pro Vino 12,90 MPV-W-04

Côtes de Bordeaux - Blaye | Droge witte wijn op basis van 100% sauvignon blanc afkomstig van zeer oude wijnstokken en volledig gerijpt in nieuw eiken 
vaten gedurende 6 maanden. In ons glas een cuvée met veel geur- en smaakreliëf en vooral veel personality. Echt groenglanzend met nerveuze tranenkar-
avaan van jewelste. Opstuivend mineraal citrusfruit qua boeket, zoals zesty limoen en bergamot, maar tevens aroma’s van briochebrood, toast en vanille. 
In de mond strak maar tegelijk sappig, met impressies van limoen, passievrucht, witte perzik opnieuw ondersteund door een fijne houttoets en vanille 
aroma.  Op het niveau van een witte Graves of Pessac-Léognan. Echte ‘maaltijdwijn’ om te drinken bij koude en warme visgerechten, gevogelte, risotto en 
kazen. De vaste wijn in het wijnarragement in verscheidene sterrenrestaurants.
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Spanje 2019 José Pariente Verdejo Castilla y León La Buena Vida 12,95 LBV-W-01

D.O.Rueda  -  Verdejo  -  José Pariente | José Pariente, onze all-time classic van de witte wijnen. Voor de liefhebbers van Sancerre, hier is de overtreffende 
trap in Spanje.  Fris in de aanzet, mondvullend en perfecte lengte en evenwicht. 

Italië 2019 Vernaccia di San Gimignano Toscane BIO Christiaens 12,95 CHR-W-05

Vernaccia di San Gimignano DOCG - 100% vernaccia - Tenuta Le Calcinaie | Eigenaar/Wijnmaker Simone Santini is een van de pioniers van biologische 
wijnbouw in Toscane en bij uitbreiding in de wereld. Vanuit zijn smetvrees is hij ruim dertig jaar geleden al 100% biologisch gaan werken onder de torens 
van het feeërieke San Gimignano, het New York van Toscane. Zuiver, fris, mineralig en meervoudig bekroond. Gegrilde, gestoomde of gebakken vis, schaal-en 
schelpdieren.

Italië 2019 Chardonnay Alto Adige BIO Licata 12,97 LIC-W-01

Alto Adige DOC  -  100% chardonnay  -  Aloïs Lageder | Internationaal gerespecteerd en historisch familiedomein in de Noord-Italiaanse regio Alto Adige 
(Zuid-Tirol) en grondlegger van de biodynamische wijnbouw in Italië.  Deze strogele chardonnay is het kleinste broertje van de Löwengang en 100% opgevoed 
in inox tanks. Aangenaam aroma van tropisch fruit en wat appel. De smaak is loepzuiver en elegant maar toch met voldoende structuur. De strakke zuren 
zorgen er voor dat de wijn geen seconde gaat vervelen. Loepzuivere chardonnay uit de Noord-Italiaanse bergen.

Zuid-Afrika 2019 Laibach ‘The Ladybird’ Organic White - BE-BIO-02 Western Cape BIO Ad Bibendum 13,50 ADB-W-02

chardonnay, viognier & chenin blanc - François Van Zyl | Zeg maar gerust ‘een Ad Bibendum klassieker’. Reeds meer dan 20 jaar in het assortiment, nooit 
ontgoochelend. Het kleine familiedomein Laibach gaat enkel voor topkwaliteit, en het lijkt wel of de wijn jaar na jaar beter wordt…

Duitsland 2018 Weingut Claes Kabinett Trocken Riesling - ‘Trittenheimer Apotheke’ Mosel Ad Bibendum 13,50 ADB-W-03

riesling - Niko Schmitt | Een “lagenwein” van formaat, de Trittenheimer Apotheke wijngaard zit boordevol leisteen. De mineraliteit komt fenomenaal tot 
uiting en vormt een schitterend geheel in combinatie met de steenvruchten aroma’s. Rins, slank en puur!
Genoemd naar zijn overgrootvader Nikolaus Schmitt, met als roepnaam ‘Claes’, is Niko Schmitt de 7de generatie wijnmaker! Het domein is gelegen in 
Trittenheim, omhelsd door de Mosel met 5 ha wijngaarden die verdeeld zijn over 25 aparte percelen. Aan de overkant van de Mosel, waar de Trittenheimer 
Apotheke gelegen is, bevinden zich de Jungheld, Sonntheilen en de Altärchen wijngaarden. Jungheld refereert aan de steile hellingsgraad waarop de wijn-
stokken zich bevinden. 80-jaar oude stokken zorgen voor diepgang en complexiteit in deze prachtige wijn. Niko Schmitt heeft een geweldige passie voor 
wijnmaken. Hij houdt van de afwisseling in zijn werk, en is naast wijnmaker, ook de keldermeester, wijngaardmanager, verantwoordelijk voor de verkoop 
en nog veel meer! Hij produceert wijnen in goede harmonie, met verfijnde zuren, een mooie balans en typische voor de regio!

Frankrijk 2019 Mâcon Solutré Pouilly Bourgogne Monard Pro Vino 15,90 MPV-W-05

Mâcon - 100% chardonnay en gerijpt in eiken vaten - Domaine de la Chapelle | Deze Mâcon is geoogst op de kalkrijke hellingen van de Solutréheuvel. De 
oude wijnstokken staan volledig zuidelijk georiënteerd en genieten van de zon en één van de beste terroirs uit de streek. Mediumgele, super glanzende 
en met een tranendal uitgeruste chardonnay, die enorm exotisch geurt naar mango, verse abrikozenjam, rijpe peer, amandel en passievrucht. In de mond 
daarna eerst citrusenergiek en zestefris, maar dan opnieuw met rijpere impressies van tropisch fruit (ananas, mango, guave), sappig. Op het niveau van een 
Pouilly-Fuissé! Koude en warme visgerechten, salade, risotto.

Spanje 2019 Pazo Señorans Galicia La Buena Vida 17,76 LBV-W-02

D.O.Rias Baixas  -  Albariño  -  Pazo Señorans | we zitten in het uiterste noordwesten van Spanje, langs de Atlantische kust tegen Pontevedra. Graniet terroir. 
Mooi exotisch en breed in de neus met veel fraîcheur. Veel volume in de mond en lange afdronk. Top bij schaal-en schelpdieren. Kan nog zonder probleem 
5 jaar verouderen. 
Marisol Bueno, eigenares van dit domein, was ook de stichtster van de appellatie Rias Baixas en grote promotor van de druivensoort Albariño.

Frankrijk  2019 Pouilly-Fumé  ‘Clos des Criots’  Loire Monard Pro Vino 17,90 MPV-W-06

Pouilly-Fumé - 100% sauvignon blanc - Domaine Salmon | Uiterst verfijnde, elegante droge witte wijn met alle goede aspecten van een rasechte Pouilly- 
Fumé. Deze wijn is niet gerijpt in eiken vaten om zo de pure frisheid van het fruit te kunnen bewaren. Aroma’s van exotisch fruit, citrus en gele appel en een 
fijne mineraliteit afkomstig van de kalkrijke ondergrond. Ware aanrader en te drinken bij asperges, schaaldieren en koude en warme visgerechten. 
Salade, antipasti, asperges, koude en warme visgerechten.

Italië 2019 Roero Arneis Piemonte Licata 17,97 LIC-W-02

Vietti speelde een pioniersrol in de heropleving van de arneisdruif in Italië en ze produceren nog steeds één van de meest complexe versies van deze wijn. 
Deze Roero Arneis heeft een strogele kleur en een neus met frisse aroma’s van bloemen, citrusvruchten, meloen en amandelen. In de mond zuiver, medium 
van structuur met een mooie zuurtegraad die de frisheid behoudt. Evenwichtig en elegant. Deze wijn heeft een mooie complexiteit en een lange finale.
Nieuw in het gamma van Licata…een ontdekking.

Italië 2018 Vernaccia di San Gimignano Riserva “Santa Margherita” Toscana Licata 17,97 LIC-W-03

Vernaccia di San Gimignano DOCG - vernaccia 100% - Panizzi | Het historische domein Panizzi is prachtig gelegen, met zicht op het Middeleeuwse stadje 
San Gimignano. Vernaccia di San Gimignano is een van de weinige witte wijnen met een DOCG status, de hoogste Italiaanse kwaliteitscategorie. Panizzi 
geldt bovendien als één van de beste producenten van de streek: hij maakt van de druiven uit zijn kleinste en oudste Santa Margherita wijngaard een 
geweldige witte wijn. De stijl van de wijn, hergist en opgevoed in barrique, is vergelijkbaar met die van complexe witte bourgogne en past gastronomisch 
bij vol smakende gerechten. Absoluut te ontdekken! Deze witte wijn heeft een verrassend goed rijpingspotentieel.

Frankrijk 2018 Givry blanc Clos de la Roche Bourgogne Goessens 18,33 GOE-W-03

Chardonnay  -  Givry  -  Domaine Gérard en Laurent Parize | Leeftijd: De stokken hebben inmiddels een respectabele leeftijd van 35-50 jaar. De opbrengst 
is vooral door de hoge leeftijd van de stokken niet echt hoog, men oogst hier gemiddeld 30-35 hl/ha. De oogst geschiedt volledig manueel en de druiven 
worden uiterst streng geselecteerd en grotendeels ontsteeld. Traditionele vinificatie op deels nieuw hout gevolgd door een rijping “sur lie”. Prijs kwaliteits 
toppers in het Bourgondisch wijnlandschap. De Clos de la Roche heeft een hele rijke neus met lichte minerale tonen en aroma’s van bloemen en vanille. De 
aanzet is rijk, sappig en fruitig, gevolgd door een romige, intense afdronk. Te serveren bij vis in een rijke saus, gegrilde vis en wit vlees

7

Witte wijnen



8

KEUZE LAND JAAR NAAM STREEK BIO PAST BIJ WIJNLEVERANCIER PRIJS PER 
FLES (€) CODE

Spanje 2019 Louro Galicia BIO La Buena Vida 18,37 LBV-W-03

D.O. Valdeorras  -  92% godello, 8% treixadura  -  Rafael Palacios | Rafa Palacios staat bekend als de beste witte wijnmaker van Spanje. Deze Louro is zeer 
Bourgondisch van opzet : breed en mondvullend met een mooie élevage op eikenhouten fouders. Top gastronomische wijn voor een kleine prijs.
Rafa is de jongste broer van wine-superstar Alvaro Palacios, vooral bekend van zijn Priorat-wijn l’Ermita.

Oostenrijk 2016 Nigl ‘Senftenberger Piri’ Grüner Veltliner Kremstal Ad Bibendum 18,40 ADB-W-04

Grüner Veltliner - Martin Nigl | Een single vineyardcuvée (de met keien bezaaide Piri-wijngaard) met topallures. Heel sensuele neus met het mooie koele 
kruidige Grüner Veltliner karakter met in de smaak sappige meloenimpressies, citrus, vlierbloesem en venkel. De smaakstructuur is heel sappig, levendig 
waar de zuren ook toe bijdragen. Tot voor kort was Oostenrijk als wijnland verre van populair. Veelal werd Oostenrijkse wijn geassocieerd met de fameuze 
antigel-affaire van jaren geleden. De serieuze wijnmakers maken echter al jaren goede wijnen! Het moet gezegd dat Oostenrijk, net zoals de rest van de 
wijnwereld, een grote kwaliteitsevolutie heeft ondergaan. Het familiedomein Nigl staat reeds jaren in de top vijf van Oostenrijk. Het sympathieke koppel 
Martin en Christine Nigl blijft ondanks hun internationale faam bijzonder bescheiden. De gezonde instelling van de grote wijnmaker dat elk jaar beter kan, 
en ook dat de beste wijnen in de wijngaard gemaakt worden zijn slechts enkele van hun stellingen. Grote specialiteit ten huize Nigl is de voor Oostenrijk 
typische Grüner Veltliner en Riesling. Martin is gepassioneerd door zijn verschillende wijngaarden met elk een andere terroir-expressie in de wijnen. 
Elke wijngaard, hoe klein dan ook, geeft een andere wijn. Deze wijngaarden pronken op de hellingen van de Kremstal- en Wachau-regio, beschouwd als 
Oostenrijks beste voor Grüner Veltliner en Riesling. Reeds decennia lang biedt Nigl van de instapcuvée ‘Gartling’ tot de luxe cuvées ‘Privat’ of ‘Reserve’ een 
persistent hoog niveau. Vooral de betere cuvées vragen wat flesevolutie om tot volle expressie te komen. Een topreeks.

Spanje 2017 Gran Autócton Blanc Catalunya BIO La Buena Vida 18,57 LBV-W-04

Tarragona  -  xarel.lo, xarel.lo vermell, macabeu, malvasia de Sitges  -  Autócton Celler | Albert Jané heeft het voorouderlijk domein Mas Vilella helemaal 
‘autochtoon’ gemaakt en met groot succes. Zowel zijn witte als rode wijnen worden hoofdzakelijk met de typische Catalaanse cépages gemaakt. Deze witte 
is stevig, Mediterraan, kruidig en met lange afdronk. Gastronomische stijl. 
Albert is de jongste broer van de 2 broers Jané Ventura. Sinds 2004 heeft hij zijn eigen project “Acustic” in Montsant.

Frankrijk 2017 Château Tour Léognan Blanc 2017 Pessac Léognan Bordeaux Christiaens 19,20 CHR-W-06

AOP Pessac-Léognan - 70% sauvignon blanc, 30% sémillon - Château Carbonnieux | De sauvignon druif geeft mooie aroma’s van pompelmoes en limoen. 
De sémillon zorgt voor de rondheid en vettigheid in de mond met toetsen van abrikoos en perzik. De balans tussen zoetheid en aciditeit is zeer aangenaam 
met een aanhoudende afdronk. Deze tweede wijn van Château Carbonnieux, een Grand Cru Classé van de Graves, is afkomstig van de jonge wijnstokken 
van het domein. Het terroir en de vinificatie zijn identiek aan die van Carbonnieux. Een mooie Pessac-Léognan aan een nog betaalbare prijs. Gestoomde 
vis, vis in botersaus/beurre blanc, gebakken vis en zelfs gevogelte.

Spanje 2016 Finca els Camps Macabeu Catalunya BIO La Buena Vida 18,97 LBV-W-05

D.O.Penedès  -  macabeu  -  Jané Ventura | Mediterrane stijl bij uitstek ! 100% macabeu vieilles vignes van het binnenland van Montmell in Tarragona. 
Kruidige aanzet, mooie lagering. Perfect bij vis op de BBQ of zelfs geroosterde kip. 

Frankrijk 2019 Sancerre ‘Tradition’ Vincent Grall Loire Christiaens 19,30 CHR-W-07

100% sauvignon blanc  -  AOP Sancerre  -  Vincent Grall | Vincent Grall, één van de kleinste producten in Sancerre, maakt wel degelijk grote wijnen. Deze 
kleine producent heeft uiteraard maar een beperkte beschikbaarheid en het is dus drummen om van zijn juweeltjes te kunnen genieten. Mooi terroir met 
ondergrond van silex. Een klassieker op niveau! Bij geitenkaas, een mooie fruits de mer schotel, vis carpaccio of een lekkere kreeft

Oostenrijk 2017 Velich ‘TO’ Apetlon Ad Bibendum 19,55 ADB-W-05

Unieke assemblage van chardonnay, welschriesling & sauvignon blanc. Schitterende wijn met een goede concentratie en een lange verfijnde afdronk.  
Een ware ‘food-wine’ die grote gerechten aankan. Waar het bij andere producenten eindigt, start het in deze ‘instapwijn’ bij Heinz Velich. Deze prachtwijn 
gaat in blinddegustaties vaak door voor grote Meursault.
Het 9 hectare groot domein Velich situeert zich in het hart van een prachtig natuurgebied ‘Seewinkel’ en grenst aan Hongarije. De eerste wijngaarden 
werden in 1934 aangeplant door de grootvader van Heinz Velich, de huidige eigenaar. In die tijd werden de wijnen per vat verkocht. Het was de vader van 
Heinz die in 1964 als eerste in de regio startte met zelf te bottelen. Later was hij ook de eerste producent van edele zoete Botrytis-wijnen ten oosten van 
het Neusiedler meer, dat deels in Oostenrijk en deels in Hongarije ligt. Heinz nam de leiding ven het domein over in 2000. Hij is een enorme wijnfreak met 
grote passie voor witte wijnen, de specialiteit van het domein. Broer Roland daarentegen concentreert zich op zijn domein Moric hoofdzakelijk op rode 
Blaufränkisch. Heinz heeft een enorm goed ontwikkeld smaakpallet. Zelden zie je mensen met zo een scherpe nauwkeurigheid. Hij is erg kritisch, ook op 
zijn eigen wijnen, maar blijft gelukkig ook een enorm genieter. Het domein Velich maakt de grootste chardonnays van Oostenrijk, die vaak in één adem 
genoemd worden met zijn confraters uit Bourgogne. De producties zijn bijzonder gelimiteerd, en vooral de topcuvée Tiglat is zeldzaam. De Velich ‘To’ 
opent de reeks in de grote stijl van het huis. De magnifieke ‘Darscho’ en ‘Tiglat’ exprimeren zich ten volle als ‘grand cru’ chardonnay, de wijnen zijn complex, 
geconcentreerd, boterig en vet met tegelijk een heel elegant kantje en mooie frisheid. Voor de grote tafel!

Frankrijk 2017 Mâcon Vergisson La Roche Bourgogne Christiaens 19,95 CHR-W-08

AOP Mâcon Villages - 100% chardonnay - Maison Verget | Jean Marie in Bourgogne, waar alles voor deze autodidact begon in 1976! Vanop de rots van 
Vergisson en afkomstig van geweldige percelen komt deze Mâconnais die de kwaliteit van veel Pouilly-Fuissé’s evenaart. Als het ware een Pouilly-Fuissé 
aan een betaalbare prijs! Bij kreeft, romige kazen en bij ganzenlever.

Frankrijk 2019 Pouilly-Fumé Tradition Loire Goessens 21,36 GOE-W-04

sauvignon blanc  -  Domaine Serge Dagueneau  -  Pouilly-Fumé | Leeftijd: De wijnstokken zijn gemiddeld 35 jaar oud. De gemiddelde opbrengst bedraagt 58 
hl/ha. De oogst wordt gedaan in de eerste weken van oktober. De druiven worden na de oogst gelijk ontsteeld en geperst. Koude schilinweking gedurende 
24 uur en alcoholische fermentatie onder gecontroleerde temperaturen tussen de 18-20 graden Celsius.Hierna rijpt de wijn tot aan de botteling “sur lie” 
met wekelijkse battonage. Deze Pouilly-Fumé is een droge witte wijn met fruitige aroma’s en een licht rokerig accent. De aanzet is verfrissend met mooie 
mineralen, die wordt gevolgd door een fruitige, intense afdronk. Lekker bij: Lekker als aperitief, maar past ook goed bij schaal- en schelpdieren, visgerechten, 
wit vlees, gevogelte en verse kazen.
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Australië 2018 Frankland Estate ‘Isolation Ridge’ Chardonnay - Organic - BE-BIO-02 Frankland River BIO Ad Bibendum 21,50 ADB-W-06

chardonnay  -  Hunter Smith | Een loepzuivere ’fruit driven’ chardonnay uit de westkust van Australië (Frankland River Region). De naam van deze cuvée 
(Isolation Ridge) verwijst naar de afgelegen wijngaard waar het fruit vandaag komt. De laatste jaren heeft Frankland Estate de focus verlegd op fris fruit-in-
tensiteit en minder eikinvloed en dit geeft duidelijk een schitterend resultaat: mediumgevuld licht geel, fris elegant fruit en een vleugje boter. Een elegante 
frisse chardonnay, die indien hij van Bourgogne (stijl Puligny Montrachet) zou komen minimaal dubbel zo duur zou zijn.
De ‘Isolation’ Ridge Shiraz is in feite meer ‘Syrah’ dan ‘Shiraz’, met fijne tonen van witte peper en zacht, fris, rood fruit. Over de hele lijn, minieme producties 
met veel oog voor detail en verfijning. Een bijzonder sterk gamma, wijnen met veel persoonlijkheid.

Frankrijk  2019 Pouilly-Fuisse ‘Les Grands Climats’ Bourgogne Monard Pro Vino 22,90 MPV-W-07

Pouilly-Fuissé  -  100% chardonnay en gerijpt in eiken vaten  -  Domaine de la Chapelle | Volmondige, gulle witte Bourgogne met tranende, strogele kleur 
en een rijk boeket waarin rijpe nectarines, witte en gele perzik en vanille te ontwarren vallen. Dezelfde variabelen keren weer terug -vooral in de witte 
steenvruchten- in de smaak, die én voldoende romig en genereus, én tegelijk vief en ‘sec’ smaakt met lange sappige afdronk. Drink deze wijn bij warme 
visgerechten, kreeft en wit vlees. 

Frankrijk 2018 Chablis - Domaine Jean Dauvissat Père & Fils Chablis Ad Bibendum 24,95 ADB-W-07

chardonnay  -  Fabian Dauvissat | Deze wijn is een hoogvlieger. Mooi goudgeel van kleur met licht groene weerschijn. Boeiende aroma’s in het glas. De 
neus is een explosie van fijne verse noten, van elegante witte bloemen met een toets van honing en verse brioche. Deze wijn heeft een rijke smaak en een 
mooi evenwicht. Lange minerale en zalvende finale. Het domein Dauvissat is één van de toppers in Chablis. Wijnliefhebbers die graag terug verwend willen 
worden met het typische Chablis karakter als van oudsher of zij die graag de rasechte versies willen ontdekken zullen niet ontgoocheld zijn. Grote wijnen 
waarin elegantie, puurheid en klasse primeren.

Frankrijk 2018 Auxey-Duresses  ‘Largillas’ Bourgogne Monard Provino 25,90 MPV-W-08

Auxey-Duresses  -  100% chardonnay en gerijpt in eiken vaten  -  Domaine Moissenet - Bonnard | Een volmondige witte wijn met zeer zuivere expressie van 
de edele chardonnay druif. Mediumgeel, gulzig glanzend met flatterende en vooral sterk florale aroma’s plus wit fruit laat hij in de mond een massa witte 
en gele perzik los plus gedroogde abrikozen. Rijk, gul, sappig met enorm veel verfijning en finesse. 
Koude en warme visgerechten, schaaldieren, kreeft.

Italië 2018 Il Marzocco Chardonnay Toscane BIO Licata 29,97 LIC-W-04

Toscana IGT  -  chardonnay 100% - Avignonesi | Droge witte wijn op basis van 100% sauvignon blanc afkomstig van zeer oude wijnstokken en volledig 
gerijpt in nieuw eiken vaten gedurende 6 maanden. In ons glas een cuvée met veel geur- en smaakreliëf en vooral veel personality. Echt groenglanzend met 
nerveuze tranenkaravaan van jewelste. Opstuivend mineraal citrusfruit qua boeket, zoals zesty limoen en bergamot, maar tevens aroma’s van briochebrood, 
toast en vanille. In de mond strak maar tegelijk sappig, met impressies van limoen, passievrucht, witte perzik opnieuw ondersteund door een fijne houttoets 
en vanille aroma.  Op het niveau van een witte Graves of Pessac-Léognan. Echte ‘maaltijdwijn’ om te drinken bij koude en warme visgerechten, gevogelte, 
risotto en kazen. De vaste wijn in het wijnarragement in verscheidene sterrenrestaurants.

Italië 2018 La Rocca Soave Classico Veneto BIO Licata 29,97 LIC-W-05

Soave Classico DOC  -  garganega 100%  -  Pieropan | De familie Pieropan produceert al meer dan 100 jaar wijnen in Veneto. Het succesrecept van de 
familie Pieropan bevat drie ingrediënten: respect voor de wijngaard, passie voor de lokale cultuur en het bewaren van familietradities. De allerbeste crus 
op de hellingen rond het pittoreske stadje brengen gestileerde en verfijnde witte wijnen voort,  topgastronomie waardig. Met als absolute paradepaardje 
de topcru “La Rocca”. Deze wijn rijpt als enige van hun witte wijnen 12 maanden in grote houten foeders. Unieke en complexe wijn op basis van de lokale 
garganegadruif… verrassend, zelfs na meer dan 10 jaar! 2018 = 40 jaar La Rocca !!

Frankrijk 2016 Pouilly-Fuissé Les Combes Vieilles Vignes Bourgogne Christiaens 33,65 CHR-W-09

AOP Pouilly-Fuissé  -  100% chardonnay  -  Maison Verget | Jean Marie, weer hij sorry, met één van zijn geweldige Pouilly-Fuissé’s waarmee hij destijds  
Steve Jobs kon verleiden. Een geweldenaar die de vergelijking met veel duurdere en noordelijker gelegen top appellations kan weerstaan en zelfs wegblazen. 
Meursault, Puligny of Chassagne-Montrachet houd jullie vast! Grote klasse wijn met veel bewaarpotentieel. 
Diverse gerechten in de topgastronomie zoals kreeft, ganzenlever, romige kazen.

Frankrijk 2018 Condrieu La Petite Côte Côte du Rhône Christiaens 43,80 CHR-W-10

AOP Condrieu - 100% viognier  -  Domaine Yves Cuilleron | Van de hand van Yves Cuilleron, sterwijnmaker uit de Noordelijke Rhône. Wijn afkomstig van 
de steile hellingen ten zuiden van Vienne. De terrasbouw en de enorme steiltegraad van de hellingen maken dat alle werk handmatig dient te gebeuren. 
Een geweldig arbeidsintensief gebeuren maar ook in de kelder is de zoektocht naar een spetterende en uitbundige wijn een hele taak. De sexy viognier 
druif op granietbodems showt zijn potentieel in deze expressieve wijn. Diverse gerechten in de topgastronomie zoals kreeft, ganzenlever, romige kazen

Frankrijk 2018 Meursault ‘Clos Saint-Félix’ Bourgogne Monard Pro Vino 45,90 MPV-W-09

Meursault  -  100% chardonnay en gerijpt in eiken vaten  -  Domaine Michelot | Ware klassieker en absolute topwijn uit Bourgogne op basis van 100% 
chardonnay afkomstig van een zeer oude wijngaard gelegen achter het wijngoed die ook volledig ommuurd is, vandaar de naam ‘Clos’. Hierdoor genieten 
de oude wijnstokken van een microklimaat. Complexe, witte wijn met een perfect evenwicht tussen het fruit en het hout en mooie mineraliteit. 
Te drinken bij kreeft en verfijnde visgerechten. 
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Spanje 2018  Vida Moncayo Aragón La Buena Vida 7,20 LBV-R-01

garnacha  -  D.O. Campo de Borja  -  Bodegas Roman | Heerlijke garnacha van oude wijnstokken op de helling van de Moncayo-berg, de hoogste berg van 
Aragon. Roman is een klein wijndomein dat wordt gerund door vader en zoon. Onevenaarbare prijs/kwaliteitsratio!
Deze wijn wordt speciaal voor La Buena Vida gebotteld. Elk jaar maken wij de coupage. Ook het etiket hebben we zelf ontworpen.

Frankrijk 2019 Tannat & Merlot Côtes de Gascogne Gascogne Monard Pro Vino 9,90 MPV-R-01

Sud-Ouest  -  tannat, merlot  -  Famille Laplace | Schitterende combinatie van de kracht van de tannat druif en de elegantie van de merlot druif. Rijpe 
woudvruchten, cederhout en zoete drop domineren het boeket. De smaak bezit een couliskarakter van moerbeien, kersen, frambozen en cassis, rijp en sexy 
met een heerlijke fraîcheur en plakkende maar super rijpe tannines. Drink deze wijn bij rood vlees, wild, eend, pasta en kazen. 

Portugal 2017 Douro4u 2017 - Douro - Portugal Douro Ad Bibendum 10,35 ADB-R-01

Touriga nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Amarela & Tinto Cão  -  5 verschillende wijnmakers | Inktzwarte kleur, bijzonder intens. Geurig boeket 
van bramen, zwarte woudvruchten met een delicaat vleugje cassis. De eerste aanzet in de mond is opnieuw intens en zéér geconcentreerd en tegelijk 
bijzonder geraffineerd. De lange en complexe afdronk is helemaal in lijn. Stevige Douro wijn met een perfecte balans tussen concentratie, fruit, goede 
structuur en zachte tannines. Topper!
Eén der meest spannende nieuwe ontdekkingen komt uit Noord Portugal. ‘Douro4u’ is een clubje van 5 zelfstandige wijnmakers in het hartje van de 
Portugese Douro, één der mooiste wijnvalleien ter wereld. Elk van deze creatieve producenten vinifieert er zijn unieke wijnen, afkomstig van de mooiste 
terroirs in de vallei, en steeds op basis van de autochtone druivensoorten. Ieder in zijn eigen grootse innovatieve stijl. Magnifieke meesterwerkjes aan 
de top van de appellatie. Samen maken ze de schitterende wijn ‘Douro4u’ waarin de 5 met trots het magnifieke, en tot op heden nog sterk onderschatte 
potentieel van de Douro willen uiten.

Italië 2018 Barbera Piemonte Appassimento Piemonte Goessens 10,88 GOE-R-01

Barbera Piemonte DOC  -  barbera  -  Tenuta Ghercina | “Oogst: 50% Van de druiven wordt met de hand geoogst en gedurende 40 dagen in 
manden gedroogd zodat kleur en aroma’s zich verder kunnen ontwikkelen. De andere 50% blijft in de wijngaard voor een natuurlijke ‘appassimento’ en wordt later 
geoogst. Beide delen van de oogst worden apart verwerkt tot wijn.Vinificatie: Schilinweking gedurende 10 dagen met remontage (dagelijks 
overpompen). Na de malolactische fermentatie volgt de blending van de tweewijnen. Vervolgens rijpt de wijn 6 maanden in kleine houten vaten.
De Appassimento Methode wordt voor Barbera praktisch nooit gebruikt, heel unieke wijn!

Italië 2018 Salice Salentino “Passamante” Puglia Licata 10,97 LIC-R-01

Salice Salentino DOC  -  negroamaro 100%  -  Li Veli | De imposante Masseria Li Veli werd nieuw leven ingeblazen nadat de familie Falvo een 10-tal jaren 
geleden Avignonesi verkocht en hier een nieuw investeringsproject vond. Het domein werd volledig vernieuwd en er volgden ook heel wat investeringen 
in de wijnkelder. Deze Passamante is al enkele jaren een Lions verkoopstopper. De kleur is  briljante robijnrood. Het boeket geurt naar rijp fruit, pruim-
encompote en kersenkonfituur. De structuur is rond met zachte tannines en de afdronk is zacht.  Al jaren een publiekslieveling tijdens de Lions verkoop.

Italië  2017 Nero d’Avola Sicilia Licata 10,97 LIC-R-02

Sicilia DOC  -  nero d’avola 100%  -  Morgante  | De familie Morgante legt zich reeds sinds het begin van de jaren ‘90 uitsluitend toe op dé autochtone druif 
op Sicilië: de nero d’avola. Met de hulp van top-oenoloog Riccardo Cottarella worden hier loepzuivere excpressies van gemaakt. Deze nero d’avola is een 
van de grote klassieker in het gamma van Licata. Een fruitige en karaktervolle wijn, met zachte en sappige tannines...pure Siciliaanse passie. 
De meest zuivere expressie van nero d’avola op Sicilië.

Australië 2016 Rolf Binder ‘Christa Rolf’ Barossa Valley Ad Bibendum 11,20 ADB-R-02

grenache en shiraz  -  Rolf Binder | Door zijn mooie jeugdige robijnrode kleur en dikke tranen toont deze wijn zich al meteen springlevend. De neus levert 
een prachtige intense fruitkorf vol kruidige bessen en sappige bramen. In de mond meer jeugdig fruit (bramen), wat koffie en praliné-chocolade (van de 
eiklagering) en rijpe, zachte tannine. Een elegante, fruitige top-Australiër! De Christa Rolf’s zijn instapwijnen die de stijl van het huis bezitten en schitteren 
door een prachtig evenwicht van concentratie, elegantie en fruit. Van de nieuwe exquise fortified ‘Private Cellar Selection’ wordt slechts een geringe 
hoeveelheid gebotteld en is enorm geschikt als toevoeging bij desserts. Een flinke portie frisheid en elegantie!

Portugal 2015 Pegos Claros Reserva Palmela Goessens 11,37 GOE-R-02

Palmela DOP  -  millésime  -  Wines & Winemakers by Saven | Vinificatie: fermentatie in traditionele open vaten, waarna de wijn gedurende 9 maanden 
rijpt in eiken vaten. Druivenras: 100% Castelão. Proefnotitie: Complexe aroma’s van rood fruit met tonen van vanille en specerijen in de neus. De aanzet is 
vol en romig, gevolgd door een lange, verfrissende afdronk met zachte, goed geïntegreerde tannine.
Score: 2013: 91 points - Wine Enthusiast.2013: 90 points - Robert Parker.

Italië 2018 Campo Marina Primitivo Puglia Christiaens 11,50 CHR-R-01

Puglia IGT  -  60% primitivo & 40% merlot  -  Luccarelli | Het Campo Marina label is de toplijn van de zeer gewaardeerde Luccarelli wijnen. Een blend van 
merlot en de Pugliese sterdruif primitivo waarbij de zon uit je glas spat. Een allemansvriend die je zeker eens moet proberen bij een smeuige tagliatelle 
met rundvlees, liefst op een zonovergoten terras!
Bij pasta met vleessaus, wildgerechten met veenbessensaus en lamsvlees.

Bulgarije 2018 La Bella ‘By Katarzyna’ Thracian Valley Ad Bibendum 11,50 ADB-R-03

Ivan en Scilen Kisiov | Blend van cabernet sauvignon, merlot, syrah & malbec van Katarzyna, mondvullend rijk fruit met dominantie van pruim en 
bosvruchten. Sappig, rijk en verweven met specerijen en veel elegantie. Prachtig spanningsveld tussen concentraat en zuren. Frank van der Auwera: Bulgaarse 
wijn is terug van weggeweest. Waar vorige eeuw vooral spotgoedkope, wat saaie slobberwijntjes van 2 tot 3 euro onze rekken inpalmden, zien we tegen-
woordig steeds vaker nieuwe privédomeinen moderne cuvées lanceren. De Bulgaren gokken niet alleen op internationale druivenrassen, zoals cabernet 
sauvignon, merlot of chardonnay, maar geven eindelijk ook hun inheemse soorten (zoals mavrud of melnik) de erkenning die ze al lang verdienen. Daar 
ligt waarschijnlijk ook hun toekomst waarmee ze veel wijnfans kunnen overtuigen: nieuwe, verrassende blends bedenken tussen uit- en inheemse druiven.

Rode wijnen
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Oostenrijk 2017 Zweigelt Perfektion Diebstein Wagram Christiaens 12,65 CHR-R-02

100% zweigelt  -  Weingut Kolkmann | De familie Kolkmann heeft een schitterend gelegen wijndomein in Wagram, 60 km ten Noordoosten van Wenen. 
Op artisanale wijze wordt deze zweigelt, dé rode druif van Oostenrijk, gevinifieerd. Intens rood fruit en makkelijk inpasbaar bij tal van gerechten weet deze 
passe-partout je te verleiden. Steeds weer. En opnieuw. En opnieuw.
Fantastisch bij rood vlees, BBQ, tapas met vlees en charcuterie. Kortom een zeer goede maaltijdwijn.

Spanje 2018 Langa Pi Red Aragon Christiaens 13,25 CHR-R-03

Op een perceel op hoogte in Calatayud, Aragon bij de stad Zaragoza vinifieert de familie Langa met de unieke autochtone druif concéjon. Met een wijngaard 
van 3.14 hectare was het voor wiskundeknobbel César Langa vrij duidelijk dat deze cuvée de naam Pi moest dragen. Een subliem mooie fles, een topwijn, 
een geweldig verhaal en toch geen absurde prijs. Een blockbuster in ons gamma. Vol en fris tegelijk met heel veel smaak. Ideale begeleider bij rood vlees, 
vliegwild, tapas met vlees en fijne charcuterieschotels.

Italië 2019 Barbera d’Alba Piemonte Licata 13,99 LIC-R-03

barbera 100%  -  Barbera d’Alba DOC  -  Renato Corino | Domein van een van de pupillen van Elio Altare, met een productie van alleen maar rode wijnen, 
met barbera en nebbiolo in de hoofdrol. Deze vlotte Barbera d’Alba heeft een robijnrode kleur, met typische fruitige aroma’s van kersen en bessen. Sappige 
en zachte smaak, goede balans en frisse afdronk. 
Prijs/kwaliteit een van de mooiste barbera’s in ons gamma.

Spanje 2018  Acústic negre Catalunya BIO La Buena Vida 15,19 LBV-R-02

garnatxa, carinyena  -  D.O.Montsant  -  Acústic Celler | Acústic is onze superverleider ! Sinds 2004 maakt Albert Jané enkel met garnatxa en carinyena deze 
heerlijke rode Mediterrane klassewijn. Power, lengte, terroir, alles aanwezig!

Frankrijk 2017 Bourgogne Pinot Noir  ‘Les Maisons Dieu’ Bourgogne Monard Pro Vino 15,90 MPV-R-02

100% pinot noir  -  Domaine Moissenet - Bonnard | Verbluffende rode Bourgogne, eigendom van en gemaakt door Mr. Moissenet uit Pommard. De wijnen 
van Jean-Louis Moissenet, kleinzoon van de legendarische Henri Lamarche uit Vosne-Romanée, zijn van zo’n kwaliteit dat we bij het drinken van deze wijnen 
ons eventjes van de aardbol wanen. Na een manuele oogst worden de druiven volledig ontsteeld en ondergaan een lange macceratie. Vervolgens rijpt de 
wijn ‘sur lie’ gedurende 12 maanden in eiken vaten. Intense aroma’s van rijpe kersen en cederhout in neus en in mond bijzonder elegant met opnieuw veel 
rijp zwart fruit. Drink deze wijn bij vederwild, verfijnde vleesgerechten, fondue en kazen. 

Frankrijk 2018 Crozes - Hermitage Rhône Monard Pro Vino 15,90 MPV-R-03

100% syrah en gerijpt in eiken vaten  -  Crozes - Hermitage   -  Domaine des Remizières | Verbluffende relatie prijs/kwaliteit! Ware klassieker uit de noordelijke 
Rhône, één van de moeilijkste streken om wijn te verbouwen. De wijngaarden strekken zich uit over de steile heuvels met graniet ondergrond. Fonkelend 
dieprood, ondoorzichtig, met een explosie van olievette tranen tegen de glaswand. Opulent en sexy qua parfum, licht rokerig eerst, met dan gekonfijte 
woudvruchten, cederhout, cassis en rijpe blauwe pruimen. In de smaak impressies van zoetrijp pitfruit, jenever-en bosbes, vurig en peperig, zijdeachtig qua 
textuur, met verder gedroogde specerijen en super lange afdronk.
Rood vlees, wild, winter barbecue, pittige pasta, Provençaals getinte gerechten, kazen.

Zuid -Afrika 2017 Laibach ‘The Ladybird’ Organic Red 2017 - BE-BIO-02 Stellenbosch BIO Ad Bibendum 16,75 ADB-R-04

merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verdot en Mmalbec  -  François Van Zyl  | Hij verblijft gedurende 15 maanden op Franse eik alvorens te 
bottelen. Intens donkere kleur. In de neus een mix van specerijen, fijn rood fruit en een tikje leder. In de mond complex en mooi evenwichtig, vrij klassiek 
en mooie frisheid. De afdronk is lang en de tannines, die samen met de mooie concentratie een goede evolutie garanderen, zijn van de zachte aard. Stijlvol.
The Ladybird’ is de ‘signature organic’ wijn van het kleine domein Laibach. De wijn is een Bordeauxachtige blend en wordt gemaakt met zo weinig mogelijk 
interventie. Bedoeling is om aan te tonen wat de unieke rode ondergrond van deze wijngaard aan de Simonsberg- Stellenbosch kan produceren.
Rood vlees, pittige pasta, Provençaals getinte gerechten, kazen.

Frankrijk 2017 Mas de la Dévèze Maury sec Languedoc Monard Pro Vino 16,90 MPV-R-04

grenache, syrah, mourvèdre en gerijpt in eiken vaten  -  Maury  -  Domaine Mas de la Dévèze | Mas de la Dévèze is een prachtig wijngoed gelegen in Tautavel 
in de Pyrenées Orientales, vlakbij de beroemde kastelen van de Katharen Queribus. Het klimaat is zeer warm en de gronden zijn erg arm. Met uitzondering 
van de beste percelen, oude weilanden (Dévèze) die nu beplant zijn met wijnstokken. In 2012 kochten Simon en Nathalie het wijngoed en dankzij zware 
investeringen behoort Mas de la Dévèze tot één van de absolute tophuizen uit de regio. Donkergekleurde, vlezige rode met aroma’s van cassis, cederhout, 
rijp rood fruit en cacao. Bijzonder aangenaam en vlezig in de mond met zachte sappige tannines en lange afdronk. Drink deze wijn bij rood vlees, pittige 
pasta, Provençaals getinte gerechten en kazen. Deze streek ‘Maury’ is voornamelijk gekend voor zijn rode zoete wijnen.

Italië 2016 Valpolicella Classico Superiore Ripasso Veneto BIO Christiaens 16,95 CHR-R-04

60% corvina & corvinone, 30% rondinella, 10% molinara  -  Valpolicella DOC Classico Superiore DOC  -  Le Calendre | Artisanale producent met een kleine 
productie en beperkte beschikbaarheid die misschien wel de beste Ripasso maakt die u überhaupt kan vinden. Volgens de principes van de biologische 
wijnbouw maakt Federico Peretti Ripasso die het niveau van de veel duurdere en prestigieuze Amarone evenaart. Een Must-buy!
Geweldige wijn bij gerechten met klein wild zoals eend of patrijs maar ook bij lamsvlees.

Spanje 2018  Valtuille vino de Villa Castilla y León BIO La Buena Vida 18,32 LBV-R-03

Mencía  -  D.O.Bierzo  -  Castro Ventosa | Nieuwe wijn van Castro Ventosa, het familiedomein van Spanjes meest befaamde oenoloog Raul Pérez. Deze “vin 
village” past binnen het nieuwe wettelijke appellatie-kader dat pas goedgekeurd werd. Dit is topwijn. Kreeg zomaar eventjes 94/100 bij R. Parker. Voor deze 
kwaliteit een koopje!

Frankrijk 2016 Château du Cèdre Sud-Ouest BIO Monard Pro Vino 19,90 MPV-R-05

100% malbec en gerijpt in eiken vaten  -  Cahors  -  Château du Cèdre | Eén van de beste en meest prestigieuze wijnen uit Sud-Ouest en eigendom van de 
Belgische familie Verhaeghe. Alles start met een ‘steenkool -donkere’ kleur, nog paars glanzend en tranend. Pure chocolade en mokka openen het geurfestival 
met dan tabaksblad, zoete specerijen en vooral veel rijp zwart fruit. Ook de smaak wordt gedomineerd door gekonfijt zwart fruit, met naast de overvloed van 
fruit ook hints van gerookte eik, vanille en kruidige ceder. Mooi geïntegreerde tannines die prominent aanwezig zijn in de lange afdronk. Een ontdekking!
Rood vlees, winterbarbecue, wild, kazen.

11

Rode wijnen
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Italië 2016 Langhe Nebbiolo “Perbacco” Piemonte BIO Licata 19,99 LIC-R-04

nebbiolo 100%  -  Langhe Nebbiolo DOC  -  Vietti | Vietti, de nieuwste aanwinst in het gamma van Licata, mag gerust gerekend worden tot de meest legend-
arische producenten van Piemonte. Het domein is de enige producent in de regio die wijngaarden bezit in alle 11 dorpen die Barolo mogen produceren. 
Vietti’s Perbacco van het topjaar 2016 haalt maar liefst 93 Parkerpunten. Achter het geheim van deze “mini-Barolo” moeten we niet ver zoeken. De druiven 
komen van dezelfde topwijngaarden als de Barolo Castiglione, worden samen gevinifieerd en na 2 jaar volgt de definitieve selectie. 
Met de ‘Perbacco’ koopt u een Barolo die gedeklasseerd werd tot een veel goedkopere Langhe Nebbiolo!

Italië 2016 Collezione Cinquanta Puglia Goessens 20,15 GOE-R-03

50% negroamaro en 50% primitivo van 60 jaar oude stokken!   -  Vino Rosso d’Italia   -  Cantine San Marzano | De bodem bestaat voornamelijk uit klei en 
gesteente. De druiven komen uit wijngaarden die gelegen zijn in San Marzano en in Salento. De wijngaarden bevinden zich op een hoogte van ca. 100 
meter boven zeeniveau. Opbrengst: Er staan 4.500 wijnstokken per ha aangeplant. De oogst geschiedt volledig manueel in september. Vinificatie: De druiven 
worden ontsteeld en gekneusd. Koude schilinweking, waarna alcoholische fermentatie onder gecontroleerde temperaturen volgt. Malolactische gisting in 
roestvrijstalen vaten met tot slot rijping in vaten van Frans eiken gedurende 12 maanden.
De neus geurt intens en complex naar pruimen, rode jam en specerijen zoals vanille. De wijn is intens in de aanzet, rijk en zacht met een lange afdronk. 
Serveer temperatuur rond de 18 graden Celcius. Deze wijn past goed bij rijke voorgerechten, rood vlees en wild.

Argentinië 2013 Puramun ‘Reserva’ Malbec Valle de Uco - Mendoza Ad Bibendum 20,95 ADB-R-05

malbec  -  Pepe Galante | Typische Pepe Galante-wijn. Rijke en flirtende fruitaroma’s. Vol en rijk met een vleugje kruiden en zachte tannines, geven deze 
wijn finesse en gratie. Robuust en levendig. Bravo!

Frankrijk 2017 Gigondas Le Seigneur du Raveil Rhône Goessens 21,77 GOE-R-04

millésime - 65% grenache noir, 20% syrah, 10% mourvèdre en 5% cinsault.   -  Gigondas AC  -  Gigondas La Cave | Bodem: Kalkrijke kleigronden, alluviale 
rode klei, op de hellingen en brede terrassen. Expositie: Ligging aan de voet van Dentelles de Montmirail, de wijngaarden van Gigondas liggen verspreid in 
de stad Gigondas. Gigondas is zeker  één van de absolute toppers  in de Zuidelijk Rhône.
Proefnotitie: Rode wijn met paarse reflecties en een hoge kleurintensiteit. Begint zacht in de neus met kruidige en fruitige noties. Vervolgens opent de 
neus volledig met de geuren van zoethout, peper, venkel, zwarte olijven en kersen. De aanzet in de mond onthult alles met fijne en afgeronde tannines.  
Goed gestructureerd in de mond, pittig van smaak en aanhoudend. Temperatuur: de ideale serveertemperatuur is 16°C à 17°C. Lekker bij: rood vlees, 
gesmoorde ham, kaasschotel.

Italië 2016 Barbera d’Alba Superiore Gepin Piemonte Christiaens 21,80 CHR-R-05

100% barbera  -  DOC Barbera d’Alba Superiore  -  Albino Rocca | Gépin is een topperceel dat grenst aan de beroemde wijngaarden van Barbaresco. Albino 
Rocca, de gekende producent van Barbaresco’s, heeft hier met veel precisiewerk een juweeltje van gemaakt. Intens en vol en tegelijk een elegantie die men 
enkel in Italië vindt. Werkelijk een barbera op topniveau!
Drink deze geweldenaar bij rood vlees, truffelgerechten of de klassieke combinatie van Barbera met konijn.

Frankrijk 2018  Givry Rouge 1’er cru Champs Nalot Bourgogne Goessens 22,75 GOE-R-05

pinot noir   -  Givry 1’er cru  -  Domaine Gérard en Laurent Parize | Expositie: De wijngaarden hebben een zuidelijke/zuidoostelijke expositie en bevinden 
zich op een hoogte tussen 250 en 350 meter. De stokken hebben inmiddels een respectabele leeftijd van 35-50 jaar. Vinificatie: traditionele vinificatie. 
Druivenras: 100% pinot noir.
Prijs kwaliteits toppers in het Bourgondisch wijnlandschap. 
Proefnotitie: Een levendige rode Givry, verleidelijke aroma’s van aalbessen en rijp rood fruit, tonen van specerijen. gecombineerd met verfijnde tannines.  
Een verleidelijke en aromatische wijn. Lekker bij: champignon en linzen Bourguignon of een stuk mooi stuk Brillat-Savarinkaas.

USA 2016  Joel Gott Merlot California Ad Bibendum 23,00 ADB-R-06

merlot  -  Joel Gott | Aroma’s van bosbessen, pruimen en cacao met tonen van bakkruiden, kruidnagel en nootmuskaat. In de mond worden donkere 
fruitsmaken aangevuld met een uitgebalanceerde zuurgraad en geconcentreerde tannines met hints van vanille en cacao op de lange, elegante afdronk. 

Italië 2015  Vino Nobile Toscana BIO Licata 23,97 LIC-R-05

sangiovese 100%  -  Vino Nobile di Montepulciano DOCG  -  Avignonesi | Avignonesi is een naam als een klok en absolute top in Toscane, inmiddels 100% 
in Belgische handen met Virginie Saverys. Deze Vino Nobile di Montepulciano is het paradepaardje van het domein. Hij heeft een granaatrode kleur met 
een elegant boeket van klein rood fruit, aardbeien en een hint vanille. Volle en zachte smaak met goed geïntegreerde tannines. Soepele structuur. Zachte 
afdronk. Biodynamische wijnbouwmethodes versterken de uitdrukking van het unieke terroir van deze wijnen. 
Belgische topwijn uit Toscane, van de hand van Virginie Saverys.

Spanje 2015  Corimbo Castilla y León La Buena Vida 24,65 LBV-R-04

Tinto fino (tempranillo)  -  D.O.Ribera del Duero  -  Bodegas La Horra | Roda is voor iedereen een bekende naam. La Horra ietsje minder. Dit is echter het 
project van Roda in de appellatie Ribera del Duero. Helemaal in de stijl van Roda : veel fruit, perfect houtgebruik en een fluwelen stijl en afdronk. 2015 is 
bovendien een topjaar in Ribera del Duero ! Deze wijn kan nog lang mee.
Corimbo is de Spaanse naam voor de 3 bloemen van de distel die steeds samen op een rij uitkomen. De distel is het logo van Roda.

Frankrijk 2015  Château de Lussac  - Lussac-St.-Emilion Bordeaux Monard Pro Vino 24,90 MPV-R-06

merlot, cabernet franc  -  Lussac-St.Emilion  -  Château de Lussac | Verleidelijke Bordeaux van het absolute topjaar 2015! Flitsend donkerrood gevolgd 
door een wow-boeket: smeulende open haard, gerookt/gedroogd vlees, braambes en blauwe bosbes. Opnieuw zwart/blauw fruit in de smaakstart met 
braambessen, frambozen, kersen en wat cederhout. Dit prachtige kasteel is gekocht in 2002 door de Belgische familie Van Malderen en dankzij grote  
investeringen behoort dit kasteel tot de top in St.-Emilion. 
Gevogelte, lamsvlees, kalfsvlees, rood vlees, vederwild, pasta, kazen.
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Spanje 2016  Embruix Catalunya BIO La Buena Vida 24,99 LBV-R-05

garnatxa, carinyena, cabernet sauvignon, syrah, merlot  -  D.O.Q.Priorat  -  Celler Vall Llach | Embruix is de “basis”wijn van dit topdomein uit Priorat.  
Het dorpje Porrera is vooral bekend voor zijn blauwe leisteen. Deze rode is een echte verleider met nog heel wat potentieel. Een perfecte assemblage van 
typische druivensoorten en nieuwe cépages. Zeer lange afdronk. Voor de liefhebbers van stevig spul!
Vall Llach is genoemd naar oprichter Lluis Llach. Dit is één van Spanjes bekendste singer-songwriters, vooral bekend voor zijn Catalaanse vrijheidsliederen.

Italië 2016  Sessantanni Puglia Goessens 26,02 GOE-R-06

primitivo di Manduria DOP  -  Cantine San Marzano  -  primitivo | De oogst geschiedt volledig manueel in de tweede week van september. Schilinweking 
gedurende 18 dagen voor 80% van het geheel en 25 dagen voor de overige 20%, gevolgd door een temperatuurgecontroleerde fermentatie. Deze 
primitivo rijpt 12 maanden in vaten van Frans en Amerikaans eiken. Proefnotitie: In de neus fruitige aroma’s van kersen, pruimen, lichtgekruid met 
elementen van tabak. Een volle, zachte wijn met fijne tannines, in de afdronkelementen van cacao, koffie en vanille.”
Deze schitterende wijn heeft de laatste drie jaar de Tre Bicchieri in de Gambero Rosso weten weg te kapen!!
De ideale serveertemperatuur van deze wijn is rond de 18 graden Celsius. 
Deze wijn past goed bij pittige voorgerechten, rood vlees en wild.

Spanje 2017  Finca l’Argatà Catalunya BIO La Buena Vida 28,94 LBV-R-06

garnatxa  -  D.O.Montsant  -  Joan d’Anguera | Joan d’Anguera heeft in nauwelijks 10 jaar tijd een complete make-over gehad. Ze werken nu volledig in 
biodynamie en maken nog 1/3 van de kwantiteit die ze vroeger maakten. Hun wijnen zijn dan ook top voor de liefhebbers. Dit is geen spek voor ieders bek: 
fijn, elegant, in de stijl van Château Rayas, maar voor een fractie van die prijs. Wijn voor avonturiers!

Spanje 2017  Psi Castilla y León BIO La Buena Vida 29,95 LBV-R-07

Tinto fino, garnacha  -  D.O.Ribera del Duero  -  Dominio de Pingus | Psi staat voor Peter Sisseck, Spanjes meest beroemde oenoloog, bekend van zijn topwijn 
Pingus. Deze Psi is gemaakt van biodynamisch geteelde druiven en werd gevinifieerd op cementen cuves en grote houten foudres. Het resultaat is een zeer 
elegante Ribera del Duero, met veel finesse en een enorme lengte. Groots.
het Psi-project is Sissecks manier om iets terug te doen voor de streek die hem groot gemaakt heeft. Het is een verzameling van oudere wijnboeren die hun 
vieilles vignes moeten verzorgen volgens het strenge biodynamische lastenboek van Pingus. Op die manier worden de oude wijngaarden in stand gehouden 
en hebben de oude wijnmakers inkomenszekerheid.

Frankrijk 2012  Côte de Baleau Bordeaux Goessens 31,88 GOE-R-07

70% merlot, 20% cabernet franc, 10% cabernet sauvignon  -  St.-Emilion Grand cru classé  -  Château Côte de Baleau | Ch. Côte de Baleau is jaren in eigendom 
geweest van de familie Reiffers, tot het in 2013 overging in handen van de familie Cuvelier (Ch. Clos Fourtet en Ch. Poujeaux). De wijngaard is 17ha waarvan 
14ha geklasseerd. Ch. Côte de Baleau was één van de châteaus die in 2012 gepromoveerd werd van Grand Cru naar Grand Cru Classé, en dit door de constant 
stijgende kwaliteit van de voorbije 10 jaar. De wijngaard, kalk-zandterroir, heeft zeer oude wijnstokken van gemiddeld 40 jaar oud. Een nieuw aanplanting-
sprogramma zal de dichtheid van de stokken nog vergroten naar 8500 stokken/ha. De wijn rijpt 18 maanden op vat waarvan 50% nieuw en 50% vaten van 
1 jaar oud. Per jaar worden 3000 kisten gemaakt van deze lekkernij. De wijn biedt zeer veel kwaliteit voor uw geld.
nog betaalbare schitterende St.-Emilion grand cru.
Smaakt magnifiek intens, maar reflecteert ook het terroir, die de wijn een fijn fruitig , elegant karakter geeft. De tannines zijn van zeer hoog niveau, ik proefde 
ze haast niet door hun finesse. Te serveren bij rood vlees bereidingen en wildschotels.

Italië 2016  Carmignano Riserva Toscana Licata 32,50 LIC-R-06

Sangiovese, cabernet sauvignon, merlot  -  Carmignano DOCG  -  Piaggia | Het familiedomein Piaggia, met vader Mauro en dochter Silvia Vanucci, ligt 
temidden een van de minst gekende appellaties in Toscane:  de DOCG Carmignano. Er wordt gewerkt met extreem lage rendementen, hetgeen zeer volle 
en geconcentreerde wijnen oplevert die tot de absolute top in Toscane behoren. Onbekend maakt onbemind...dat bewijst hun paradepaardje Carmignano 
Riserva: zeer veel wijn voor deze prijs!
Eén van de absolute lievelingen van onze stichter Calogero (Charlie) Licata. Hoogste score van de Lions jury.

New Zealand 2014  Pegasus Bay Pinot Noir  ‘20th Anniversary’ Waipara Ad Bibendum 35,95 ADB-R-07

pinot noir  -  Matthew Donaldson |  Meerdimensionaal, rijk en overweldigend, gedistingeerd.’ Bijzonder, in vele opzichten. Enerzijds overdonderend pinot 
noir in expressie maar tegelijkertijd een ongekende gelaagdheid met geweldige rijkdom in fruit en elkaar afwisselende aroma’s. Een heerlijk rijke pinot neus 
met rijpe kersen ondersteund door pruim en een licht gestoofde gekonfijte indruk. De smaak geeft een enorme densiteit weer met een carrousel van kersen 
en zwarte bes die elkaar afwisselen. De complexiteit en fijne zuren maken de wijn meerdimensionaal. Een genot om nu te drinken maar enkele jaren in de 
kelder en de wijn zal in ontwikkeling een enorme complexiteit opbouwen.

Italië 2017  Guidalberto Toscana Licata 35,97 LIC-R-07

Cabernet sauvignon 60%, merlot 40%  -  Toscana IGT  -  Tenuta San Guido | Deze kleine broer van de topwijn Sassicaia heeft een robijnrode kleur met een 
boeket van rijp fruit (frambozen en bosbessen) en een subtiele houttoets. De smaak is vol met een zekere concentratie en voorbeeldige fruittannines. Typische 
bordeauxblend van cabernet sauvignon en merlot, met veel Italiaanse flair.
2e wijn van Sassicaia…wereldtop aan een zachtere prijs.

Spanje 2010  10 Anos despues Rioja Goessens 37,93 GOE-R-08

tempranillo  -  rioja  -  valenciso | Oogst: De druiven worden manueel geoogst. De wijn wordt pas 10 jaar na de oogst gebotteld. Fermentatie voor 60 
maanden in betonnen vaten. Rijping 40 maanden in houten vaten. 
Een unicum in Rioja, 10 jaar gerijpt en nog ongelofelijk complex en verouderings waardig.

Italië 2016  Barolo Piemonte Licata 38,97 LIC-R-08

nebbiolo 100%  -  Barolo DOCG  -  Fenocchio | Fenocchio doet niet mee aan de moderne barolotrend voor houtachtige wijnen met veel extractie.  
Hun (klassieke) stijl wordt gekenmerkt door veel finesse en minimalistisch interveniëren. Deze zijdeachtige Barolo bied je ongelooflijk veel waar voor je geld.  
De volle body van de wijn blijft elegant, evenwichtig en complex, met aanwezige, maar niet verdrogende, tannines. 
Traditionele producent, een voorbeeld van finesse en elegantie in de traditionele wijnbereiding van Barolo.
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Italië 2016  Terra di Monteverro Toscane Christiaens 39,95 CHR-R-06

40% cabernet sauvignon, 40% cabernet franc, 15% merlot, 5% petit verdot  -  IGT Toscana  -  Monteverro | Monteverro is het prestige project van de Duitse 
familie Weber. Een familie van topindustriëlen met een passie voor Italië en grote Franse wijnen. Ze zochten in Bolgheri naar topterroirs maar vonden ze in 
de Maremma, het uiterste zuiden van Toscane, waar de wijngaarden grenzen aan het strand. Een nog jong bedrijf ook, 2008 was de eerste vintage. Deze 
Terra di Monteverro is een Bordeaux blend met een volle smaak, zeer intens en een enorme lengte. Zijn grote broer, de Monteverro, is een wijn die de Webers 
naast legendes als Sassicaia of Ornellaia willen plaatsen. Dé challenger als het ware!
Een supertuscan past perfect bij wildgerechten van haas, konijn of ree, maar ook lekker bij lamsvlees en truffelgerechten.

Italië 2016  Chianti Classico Riserva Gran Selezione Toscane Licata 39,97 LIC-R-09

Sangiovese 92%, colorino, malvasia nera  -  Chianti Classico DOCG  -  Castello di Fonterutoli | Deze Chianti Classico Riserva is een van de weinigen die de 
nieuwe superclassificatie “Gran Selezione” heeft gekregen, waarmee de appellatie Chianti Classico de absolute topwijnen uit de regio wil onderscheiden uit 
de massa. De wijn heeft een diepe robijnrode kleur met paarse rand. Het boeket geurt intens naar rijp fuit, bloemen en heeft een minerale hint. De structuur 
is nu reeds soepel met sappige tannines. Elegante wijn met een lange fruitige afdronk.
Het resultaat van van 23 generaties traditie en ervaring van de familie Mazzei.

Frankrijk 2014 Château Haut-Blanville, Grés de Montpellier 1955 Languedoc Goessens 42,59 GOE-R-09

100% syrah  -  Coteaux du Languedoc AOP  -  Château Haut-Blanville | De bijzonder rotsachtige bodem is samengesteld uit kalksteen en klei-
richels. De percelen van Le Vieux Chemin de Fer strekken zich uit over 6 hectare wijngaarden. De wijnstokken bevinden zich op een plateau op  
150 meter, dat uitkijkt over de Middellandse Zee in het zuiden, de Pyreneeën in het zuidwesten en de Cevennen in het noorden. Alle percelen zijn bloot-
gesteld aan de vier windrichtingen. De kenmerken van deze terroir staan garant voor frisse en minerale wijnen met een buitengewoon rijpingspotentieel.   
De oogst gebeurt volledig manueel. De rode wijnen ondergaan een lange maceratie na de alcoholische fermentatie. Daarna start de rijping op vaten gedurende 
24 tot 36 maanden in nieuwe houten vaten. Na het rijpingsproces worden de wijnen overgebracht naar roestvrijstalen tanks, waarin ze nog enkele maanden 
van nature kunnen decanteren voor ze worden gebotteld. 
Onbekend is onbemind! Zeer grote wijn met een ongelofekijk bewaarpotentieel, Mag naast een topper uit Bordeaux of een Hermitage staan !
Proefnotitie: Zeer complexe neus met intense aroma’s van braambressen, vanille en tabak. Zacht in de mond met een unieke en evenwichtige frisheid en 
mineraliteit. Zijdezachtige tannines met een mooie rondheid en aromatisch pallet. Lange, frisse finale van een grote finesse. Lekker bij rood vlees, rundsvlees 
van op de barbecue met donkere saus, groot wild, kazen en chocoladetaart.

Spanje 2017  Aalto 2017 - Ribera del Duero - España Ribera del Duero Ad Bibendum 44,95 ADB-R-08

tinto fino  -  Mariano Garcia | Het magnifieke Aalto heeft zich in minder dan 15 jaar geklasseerd bij de absolute top van Spanje. Hun wijnen worden geken-
merkt door elegante kracht en verouderen gracieus. Complex geheel van zwarte bessen, toast, mokka en aardse toetsen. Het smaakpalet is bijzonder diep 
en vol rijp donkerrood fruit. Magnifieke balans, super gedistingeerde nobele wijn voor de grote tafel!
Gezien onze geprivilegieerde relatie met het domein werd er in de millésimes 2003 alsook in 2015 een speciale en unieke ‘ad Bibendum Anniversary’ wijn 
gemaakt. De druiven voor deze topwijn maken in andere jaren deel uit van de topcuvée PS. Reeds sinds de eerste release Aalto jaargang 2000 scoort de 
wijn steeds bij de allerbeste van Spanje. Inmiddels is Aalto een begrip voor de wijnliefhebber. Een wijn die ons in al die jaren nog nooit ontgoocheld heeft, 
en ons inziens nog zéér betaalbaar blijft.

Italië 2014  Brunello di Montalcino Toscana Licata 44,99 LIC-R-10

100% sangiovese  -  Fuligni -  Brunello di Montalcino DOCG | Familiedomein in handen van de Fuligni’s, met wijngaarden in het meest historische gedeelte 
van Montalcino. Fuligni maakt zeer elegante Brunello’s in een traditionele stijl, waar alles ook nog 100% met de hand wordt gemaakt.  Door een zorgvuldige 
selectie van alleen de allerbeste druiven heeft Fuligni ook in 2014 weer een schitterende Brunello gemaakt, met een hoge score.
Puur raffinement in het glas. Elegantie ten top!

Italië 2014  Barolo Castelletto Piemonte Christiaens 45,40 CHR-R-07

100% nebbiolo  -  Barolo  -  Mauro Veglio | Mauro Veglio is een producent van topkwaliteitswijnen in Piemonte. Als jonge gast ging hij in de leer bij de 
befaamde Elio Altare voordat hij het familiebedrijf van zijn ouders overnam. Nu 30 jaar later staat zijn eigen naam te blinken op de tafels van tal van gastron-
omische tempels wereldwijd. Zijn kelders alsook zijn wijngaarden liggen in La Morra, het kerngebied van Barolo. Deze Cru is een krachtige wijn met aroma’s 
van zinderend rijp fruit zoals pruim, zwarte kers en blauwe bes maar ook van kruiden, tabak en champignons. Een vleugje zoethout en wat eucalyptus voegen 
complexiteit toe en een afdronk met de lengte van een stretched limousine. Dit is een wijn met een krachtige en genereuze persoonlijkheid. 
De mooiste wildgerechten van konijn, haas of everzwijn maar ook lamsvlees en vooral de Piemontese combinatie van Barolo met roerei en truffel.

Spanje 2012  Remirez de Ganuza Reserva Rioja La Buena Vida 69,94 LBV-R-08

85% tempranillo, 10% graciano, 5% viura  -  D.O.C.Rioja  -  Fernando Remirez de Ganuza | Eén van onze toppers uit Rioja ! Fernando is dé perfectionist 
van deze regio. Deze wijn kan zonder probleem nog 20 jaar bewaard worden. Gelegen in Samaniego (rioja Alavesa). Probeer een keer een nog onbekende 
topper uit een bekende appellatie ! 
Fernando is de uitvinder van de dubbele selectietafel. Eerst worden de druiven getrieerd. Daarna komen ze op een 2e tafel, waar elke tros in 2 wordt geknipt. 
Voor zijn reserva-wijnen wordt enkel de bovenkant van de tros gebruikt (los hombros), omdat deze meer zon hebben gehad dan de onderkant...
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Ontdekkingspakket San Marzano 
in luxueuze San Marzano kist!

Goessens GOE-D-01 

1 x Talo Verdeca   100% Verdeca. Strogele kleur met gouden tinten. De neus onthult verrassende aroma’s van witte 
    bloemen en vanille. Fris en mineraal in de mond met een aangename persistentie.
1 x Talo Fiano  100% Fiano. In de neus rijke, geurige bloemige tonen en vers tropisch fruit. In de mond absoluut zacht,  
   behoorlijk levendig dankzij de goede zuurgraad en sappige structuur.       
1 x Talo Chardonnay  100% Chardonnay. Aroma’s van witte bloemen en tropisch fruit met tonen van vanille. In de mond  
   elegant, fris en mineraal.
1 x Timo Vermentino  100% Vermentino. Aroma’s van delicate witte bloemen met tonen van citrus. In de mond tonen van tijm  
   en rozemarijn. Elegant, fris en mineralig. 
1 x Talo Malvasia Nera  100% Malvasia Nera. Diep robijnrood van kleur. Intens en complex   
   bouquet met hinten van rood fruit en kruiden. Stevige body met een fluwelen textuur en een lange afdronk.  
1 x Talo Primitivo di Manduria 100% Primitivo. Een erg aangenaam bouquet met aroma’s van kersen, pruimen, chocolade en vanille. De wijn  
   heeft een fluweelzachte en zwoele structuur. De afdronk is intens, rijk en licht zoetig.
 
verpakt in schitterende houten kist met Logo San Marzano!                                 e 65,15

Talo Verdeca: Vinificatie: koude schilinweking gedurende 6 à 8 uur, gevolgd door alcoholische gisting in Frans eiken vaten. Ook de rijping gebeurt 
in Frans eiken vaten gedurende 3 maanden met periodieke bâtonnage.                                                                                                                                                                                            
Talo Fiano: Vinificatie: De druiven worden ontsteeld en zacht geperst. Gevolgd door de alcoholische fermentatie in stalen tanks onder gecontro- 
leerde temperaturen. Rijping in roestvrijstalen tanks.                                                                                                                                                                                                      
Talo Chardonnay: Vinificatie: De druiven worden ontsteeld en voordat ze geperst worden, enkele uren bij lage temperaturen met hun schil 
achtergelaten om de delicate bloemige tonen te extraheren. De gisting vindt plaats in roestvrijstalen tanks gedurende 13-15 dagen bij 15 ° C. 
Rijping in Franse eikenhout vaten gedurende 4 maanden                                                                                                                                
Timo: Vinificatie: De druiven worden voor het persen onsteeld en hebben een koude schilinweking om de delicate bloemige tonen te extraheren. 
Fermentatie in roestvrijstalen tanks voor 13 tot 15 dagen onder gecontroleerde temperaturen. Rijping in stalen tanks gedurende 5 maanden. 
Druivenras: 100% Vermentino                                                                                                                                                                                                    
Talo Malvasia Nera: Vinificatie: Thermogecontroleerde schilinweking gedurende 10 dagen, gevolgd door alcoholische fermentatie met geselec- 
teerde gisten. Rijping gedurende 6 maanden in vaten van Frans eiken.                                                                                                                                                                                                                 
Talo Primitivo di Manduria: Vinificatie: Schilinweking gedurende 18 dagen voor 80% van het geheel en 25 dagen voor de overige 20%, gevolgd 
door een temperatuurgecontroleerde fermentatie. Deze Primitivo rijpt 6 maanden in vaten van Frans en Amerikaans eiken.

Een unieke gelegenheid om de schitterende wijnen van Puglia te ontdekken met hun uitzonderlijke druiven!  
Dit is een schitterend geschenk naar de feesten toe en natuurlijk voor de liefhebber een ontdekking waard;           
Domein: In 1962 bundelden 19 wijnboeren uit San Marzano hun krachten en richtten zo “”Cantine San Marzano”” op. 
Tegenwoordig telt deze coöperatie meer dan 1200 telers en maakt het gebruik van moderne en technologisch geavanceerde 
installaties zonder afbreuk te doen aan de zeer oude wijntraditie van Puglia. San Marzano ligt in Puglia, in het hart van de veelgeprezen DOC 
“”Primitivo di Manduria””, tussen twee zeeën (Ionische en de Adriatische Zee). De provincies Taranto en Brindisi bieden een landschapwaar 
wijngaarden en olijfbomen zij aan zij groeien op een rode ondergrond. Deze bodem en de Middellandse Zee terroir spelen een essentiële rol in de 
productie van hoogwaardige wijnen. Het klimaat is extreem, met moeilijke omstandigheden: droogte, vorst, Sirocco wind. Toch zorgen deze 
gepassioneerde wijnmakers ervoor dat zelfs druiven uit de oudste wijngaarden volle en elegante wijnen opleveren.”

Goessens   GOE-A-01 

USA

EEN INNOVATIEVE TECHNOLOGIE. De technologie van Coravin is erg innovatief en bestaat uit edel argon gas en 
een holle naald. Beiden zorgen voor een optimale werking tijdens het gebruik van de wijnpomp. Het gas zorgt 
ervoor dat er druk in de fles ontstaat. Als er eenmaal druk is in de wijnfles zorgt de holle naald ervoor dat de wijn 
uit de fles komt. Dankzij het argon gas komt er geen zuurstof bij de wijn, waardoor deze niet kan oxideren.

Coravin is een Amerikaans merk dat in 2011 werd opgericht en is het enige wijnsysteem dat voor een revolutio-
naire verandering heeft gezorgd in de wijnwereld. Coravin heeft hoogwaardige producten die een musthave zijn 
voor iedere wijnliefhebber. Ze zijn in verschillende modellen en kleuren verkrijgbaar en het assortiment wordt 
voortdurend aangevuld.
Stop met het wachten op speciale gelegenheden om uw beste wijn te drinken. Start met spontane acties en 
verwen uw gasten met pareltjes uit uw collectie, wanneer u maar wilt.
 
                                                                     e 199,00

Coravin wijnserveertoestel       



Ad Bibendum   ADB-D-01 

2 x Champagne Paul Dangin & Fils ‘Cuvée Carte Or’ Brut 
2 x Contemplations ‘by Katarzyna’ Sauvignon Blanc 2019 
2 x Velich ‘TO’ 2017 - Apetlon – Österreich 
2 x Rolf Binder ‘Christa Rolf’ Grenache/Shiraz 2016 - Barossa Valley – Australia 
2 x Joel Gott Merlot 2016 - California – USA 
2 x Pegasus Bay Pinot Noir 2014 ‘20th Anniversary’ - New Zealand“                                    e 252,30

Wijn geschenkverpakking 12 flessen: Reis rond de wereld

Zoek je een gepersonaliseerd eindejaarsgeschenk? 
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Wijn geschenkverpakking 12 flessen: Reis rond de wereld

Zoek je een gepersonaliseerd eindejaarsgeschenk? 

Portugal  Porto / Burmester Tawny Port Douro Goessens 10,95 GOE-P-01

Tinta roriz, touriga nacional, de touriga franca, tinta barroca, tinita cão  -  Porto DOP  -  Burmester Tawny Port | Traditionele Port bereiding ttz: De druiven 
worden geperst en de alcoholische gisting begint, Als de most na analyse goed is en naar wens van de wijnmaker, kan de brandewijn (aguardente) toegevoegd 
worden. Hierdoor stopt de gisting en kan de wijn van onderuit de lagaras in het vat gedaan worden. Dit vat bestaat uit 1/5 wijnalcohol wat aangevuld 
wordt met de portwijn, die hierdoor een alcoholpercentage krijgt van 19 à 20 vol.-%. De Tawny Port is genoemd naar de taankleur, die ontstaat doordat de 
wijn meerdere jaren op vat rijpt, zodat hij iets kan oxideren. Dit is een mengeling (= een blend) van port(o’)s van verschillende oogstjaren, maar heeft als 
voornaamste kenmerk dat hij meerdere jaren in vaten gerijpt heeft, wat zijn typische tawny kleur geeft. Domein: De familienaam ‘Burmester’ komt van het 
Duitse woord „Burgmeester“ (Burgemeester) - aangezien de familie uit het kleine stadje Moelln in NoordDuitsland kwam. In 1730 richtten Henry Burmester 
en John Nash een graanhandel op in Londen onder de naam Burmester & Nash. In 1750 verhuisde het bedrijf naar Vila Nova de Gaia en begonnen zij met 
het verschepen van Port naar de Britse Eilanden en de rest van Europa. In Londen was het bedrijf zeer actief. De commerciële en financiële activiteiten van 
defamilie Burmester werden zeer gewaardeerd in London. Zo is de meest bekende straat in de wijk Wimbledon de ‘Burmester Road’. Proefnotitie: Helder 
bruin-tawny van kleur. De geur doet denken aan rijp fruit en vanille. Deze tawny port is fluweelzacht in smaak met een mooi frisfruitig karakter. Lekker bij: 
Erg lekker bij desserts met karamel, koffie, abrikoos en gedroogd fruit, of bij tiramisu, hazelnootschuimgebak en brie kazen.

Portugal  Porto / Burmester White Port Douro Goessens 10,95 GOE-P-02

donzelinho branco, de gouveio, rabigato voor wit, de esgano cão en de malvasia fina.  -  Porto DOP  -  Burmester Ports | Traditionele Port bereiding ttz: De 
druiven worden geperst en de alcoholische gisting begint, Als de most na analyse goed is en naar wens van de wijnmaker, kan de brandewijn (aguardente) 
toegevoegd worden. Hierdoor stopt de gisting en kan de wijn van onderuit de lagaras in het vat gedaan worden. Dit vat bestaat uit 1/5 wijnalcohol wat 
aangevuld wordt met de portwijn, die hierdoor een alcoholpercentage krijgt van 19 à 20 vol.-%. Domein: De familienaam ‘Burmester’ komt van het Duitse 
woord „Burgmeester“ (Burgemeester) - aangezien de familie uit het kleine stadje Moelln in NoordDuitsland kwam. In 1730 richtten Henry Burmester en 
John Nash een graanhandel op in Londen onder de naam Burmester & Nash. In 1750 verhuisde het bedrijf naar Vila Nova de Gaia en begonnen zij met het 
verschepen van Port naar de Britse Eilanden en de rest van Europa. In Londen was het bedrijf zeer actief. De commerciële en financiële activiteiten van 
defamilie Burmester werden zeer gewaardeerd in London. Zo is de meest bekende straat in de wijk Wimbledon de ‘Burmester Road’. Proefnotitie: De port 
heeft een levendige citroenkleur met groene reflectie. De geur is rijk en complex en wordt gedomineerd door florale aroma’s en fruit. Deze port heeft een 
zijdezachte smaak, met fijne frisse zuren die zorgen voor een goede balans in de wijn. Lekker bij: Erg lekker als aperitief, maar deze port is ook zeer geschikt 
bij geroosterde amandelen, gedroogd fruit, verse vijgen en salades.

Portugal  Porto / Burmester Tawny Port 10 Years Old Douro Goessens 25,47 GOE-P-03

Tinta roriz, touriga nacional, de touriga franca, tinta barroca, tinita cão  -  Porto DOP  -  Burmester Ports | Traditionele Port bereiding ttz: De druiven worden 
geperst en de alcoholische gisting begint, Als de most na analyse goed is en naar wens van de wijnmaker, kan de brandewijn (aguardente) toegevoegd 
worden. Hierdoor stopt de gisting en kan de wijn van onderuit de lagaras in het vat gedaan worden. Dit vat bestaat uit 1/5 wijnalcohol wat aangevuld 
wordt met de portwijn, die hierdoor een alcoholpercentage krijgt van 19 à 20 vol.-%. Bij de Aged Tawny staat op de fles het aantal jaren (10, 20, 30, 40 jaar) 
dat de port in vaten gerijpt heeft, waardoor de typische tawny-kleur ontstaat. Omdat het hier om een mengeling van ports gaat, is de leeftijd die op de fles 
aangegeven is, ongeveer de gemiddelde leeftijd van de blend.
Domein: De familienaam ‘Burmester’ komt van het Duitse woord „Burgmeester“ (Burgemeester) - aangezien de familie uit het kleine stadje Moelln in 
NoordDuitsland kwam. In 1730 richtten Henry Burmester en John Nash een graanhandel op in Londen onder de naam Burmester & Nash. In 1750 verhuisde 
het bedrijf naar Vila Nova de Gaia en begonnen zij met het verschepen van Port naar de Britse Eilanden en de rest van Europa. In Londen was het bedrijf 
zeer actief. De commerciële en financiële activiteiten van defamilie Burmester werden zeer gewaardeerd in London. Zo is de meest bekende straat in de 
wijk Wimbledon de ‘Burmester Road’. Proefnotitie: Mooi bruin-tawny van kleur. De geur is zeer complex, het doet denken aan gedroogd fruit, amandel, 
hazelnoot, honing en vanille. Het mondgevoel is zeer zacht, elegant en intens. Lekker bij: Zeer geschikt om te drinken bij oude kaas, paté, gedroogd fruit, 
foie gras, caramel brownies, notenbrood met geitenkaas en chocolade cake.

Spanje 2020  Gin / Ginraw Catalunya La Buena Vida 55,99 LBV-G-01

Gin  -  Ginraw  -  Barcelona | Dit is een gastronomische gin, ontwikkeld door de équipe achter elBulli. De botanicals zijn gedistilleerd via een rotaval, op 
lage temperatuur, waardoor de aroma’s en zuiverheid beter bewaard blijven dan in een gewone distillatie. Deze kan je zelfs puur drinken on the rocks of 
met goeie tonic !

Porto / Gin

TIP LAND JAAR NAAM STREEK BIO PAST BIJ WIJNLEVERANCIER PRIJS PER 
FLES (€) CODE
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Spanje 2019  l’Amo de Aubocassa Baleares La Buena Vida 13,99 LBV-O-01

Arbequina, Picual, olijfolie  -  Bodegas Roda  -  Mallorca | Zonder meer Spanjes beste olijfolie. Van het bekende wijnhuis Roda. Prestigeproject op het mooie 
eiland Mallorca, vlakbij Manacor. Paradijselijk domein met de allernieuwste technologie op het vlak van olijfolie-centrifugatie. Mengeling van Arbequina 
en Picual. Zeer zuiver met ultra lage aciditeit.

Italie  Olijfolie Frantoio Oleario l’olivaio Extra Virgin Le Marche Monard Pro Vino 15,00 MPV-O-01

Frantoio Oleario | Deze olijfolie wordt ook wel ‘het goud van de Marche’ genoemd en dankt deze naam en reputatie aan zijn zeer hoogstaande kwaliteit 
en fijne smaak. Deze olijfolie kan zowel koud gebruikt worden als opgewarmd worden. 
Salade, carpaccio, bruschetta, pasta

Spanje 2019  Olio di Oliva Extra Vergine Puglia Licata 29,97 LIC-O-01

Peranzana 100%  -  Extra Vergine  -  Frantoio Muraglia | De ambitie van Antico Frantoio Muraglia is om de beste Italiaanse extra vergine olijfolie te maken. 
Uiterst strenge selectie voor de olijven, klassieke koude persing en het gebruik van de modernste technieken maakt deze ambitie waar. In de neus herkent 
men het typische karakter van de peranzana-olijf: intense aroma’s van tomaten, rucola en artisjok. De smaak is zeer harmonieus en levendig. Een echte 
olijfolie vol klasse.
Reeds meerdere malen bekroond met de oscar van beste olijfolie in Italië! Het originele handgemaakte k-terracotta kruikje geeft  een extra touch aan uw 
keuken.

Olijfolie

TIP LAND JAAR NAAM STREEK BIO PAST BIJ WIJNLEVERANCIER PRIJS PER 
FLES (€) CODE
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Bestelformulier

   

Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Voornaam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  GSM:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Straat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Huisnr.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Postcode:  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gemeente:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Besteld via Lionslid:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Factuur gewenst:  . . . . . . . . . . . . . . .  Bedrijf:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  BTW/Ondernemingsnr.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Handtekening:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bestelling kan enkel via website www.lionswijnverkoop.be, tot 15 november ‘20.

Per wijnhandelaar wordt een transport van 7,50 e aangerekend. Op de website gebeurt dit automatisch. 
Alle mogelijke betaalmiddelen zijn aanwezig.

LIONSCLUB HASSELT VZW WIJNVERKOOP 2020 

KEUZE STREEK JAAR NAAM BIO MIN. AANTAL 
FLESSEN

PRIJS PER
FLES (€) CODE AANTAL 

FLESSEN
PRIJS

TOTAAL (€)

B U B B L E S  /  C H A M P A G N E  &  S C H U I M W I J N

Catalunya 2018 Cava Damia Brut 6 10,65 LBV-M-01
Veneto Prosecco ‘Belstar’ brut 6 12,50 LIC-M-01
Mendoza Alma Negra ‘Brut Nature’ 6 15,35 ADB-M-01
Rully Crémant de Bourgogne 6 15,90 MPV-M-01
Côtes des Bar Champagne Paul Dangin & Fils ‘Cuvée Carte d’or Brut 6 24,95 ADB-M-02
Trento Ferrari Metodo Classico ‘Maximum’ Brut 3 27,50 LIC-M-02
Catalunya 2014 Corpinnat, Imperial Brut Gran Reserve 3 28,56 LBV-M-02
Champagne Desautels Guiret grand-cru 3 30,90 MPV-M-02
Champagne Lenoble Cuvée Intense Brut “Mag 15” 3 33,95 CHR-M-01

W I T T E  W I J N

Puglia 2019 Verdeca Talo 6 9,50 GOE-W-01
Languedoc 2019 Félin Noir ‘Prémium’ 6 9,90 MPV-W-01
Castilla y Léon 2019 La Almendrera Verdejo 6 9,95 CHR-W-01
California 2019 Panamera 6 10,88 GOE-W-02
Côte du Rhône 2017 Guffens au Sud Chardonnay 6 10,95 CHR-W-02
Veneto 2019 Soave Classico Pigno 6 11,25 CHR-W-03
Thracian Valley 2019 Complemplations ‘by Katarzyna’ Sauvignon 6 11,50 ADB-W-01
Weinviertel 2019 Grüner Veltiner Ried Kugelberg 6 12,20 CHR-W-04
Loire 2019 Touraine ‘Cuvée l’élégante’ BIO 6 12,90 MPV-W-02
Languedoc 2018 Avarus ‘Chardonnay Fût’ 6 12,90 MPV-W-03
Bordeaux 2019 Château Haut Grélot 6 12,90 MPV-W-04
Castilla y Leόn 2019 José Pariente Verdéjo 6 12,95 LBV-W-01
Toscane 2019 Vernaccia di San Gimignano BIO 6 12,95 CHR-W-05
Alto Adige 2019 Chardonnay 6 12,97 LIC-W-01
Western Cape 2019 Laibach ‘The Ladybird’ Organic White BIO 6 13,50 ADB-W-02
Mosel 2018 Weingut Claes Kabinett Trocken Riesling 6 13,50 ADB-W-03
Bourgogne 2019 Mâcon Solutré Pouilly 6 15,90 MPV-W-05
Galicia 2019 Pazo Señorans 6 17,76 LBV-W-02
Loire 2019 Pouilly Fumé ‘Clos des Criots’ 6 17,90 MPV-W-06
Piemonte 2019 Roero Arneis 6 17,97 LIC-W-02
Toscane 2018 Vernaccia di San Gimignano Riserva “Santa Margherita” 6 17,97 LIC-W-03
Bourgogne 2018 Givry blanc Clos de la Roche 6 18,33 GOE-W-03
Galicia 2019 Louro BIO 6 18,37 LBV-W-03
Kremstal 2016 Nigl ‘Senftenberger Pirl’ Grüner Veltliner 6 18,40 ADB-W-04
Catalunya 2017 Gran Autocton BIO 6 18,57 LBV-W-04
Bordeaux 2017 Château Tour Léognan 3 19,20 CHR-W-06
Catalunya 2016 Finca els Camps Macabeu BIO 6 18,97 LBV-W-05
Loire 2019 Sancerre ‘Tradition’ Vincent Grall 3 19,30 CHR-W-07
Apetlon 2017 Velich ‘TO’ 6 19,55 ADB-W-05
Bourgogne 2017 Mâcon Vergisson La Roche 3 19,95 CHR-W-08
Loire 2019 Pouilly-Fumé Tradition 6 21,36 GOE-W-04
Frankland River 2018 Frankland Estate ‘Isolation Ridge’ Chardonnay BIO 6 21,50 ADB-W-06
Bourgogne 2019 Pouilly Fuisse ‘les grands climats’ 6 22,90 MPV-W-07
Chablis 2018 Domaine Jean Dauvissat 6 24,95 ADB-W-07
Bourgogne 2018 Auxey-Duresses ‘Larillas’ 3 25,90 MPV-W-08
Toscane 2018 Il Marzocco Chardonnay 3 29,97 LIC-W-04
Veneto 2018 La Rocca Soave Classico 3 29,97 LIC-W-05
Bourgogne 2016 Pouilly-Fuissé Les Combes Vieilles Vignes 3 33,65 CHR-W-09
Côte du Rhône 2018 Condrieu La Petite Côte 3 43,80 CHR-W-10
Bourgogne 2018 Meursault ‘Clos Saint-Félix’ 3 45,90 MPV-W-09

Olijfolie



R O D E  W I J N

Aragồn 2018 Vida Moncayo 6 7,20 LBV-R-01
Gascogne 2019 Tannat & Merlot 6 9,90 MPV-R-01
Douro 2017 Douro4u 6 10,35 ADB-R-01
Piemonte 2018 Barbera 6 10,88 GOE_R-01
Puglia 2018 Salice Salentino ‘Passamante’ 6 10,97 LIC-R-01
Sicilia 2017 Nero d’avola 6 10,97 LIC-R-02
Barossa Valley 2016 Rolf Binder ‘Christa Rolf’ 6 11,20 ADB-R-02
Palmela 2015 Pegos Claros Reserva 6 11,37 GOE-R-02
Puglia 2018 Camp Marina Primitivo 6 11,50 CHR-R-01
Thracian Valley 2018 La Bella ‘by Katarzyna’ 6 11,50 ADB-R-03
Wagram 2017 Zweigelt Perfektion Diebstein 6 12,65 CHR-R-02
Aragon 2018 Langa Pi Red 6 13,25 CHR-R-03
Piemonte 2019 Barbera d’Alba 6 13,99 LIC-R-03
Catalunya 2018 Acūstic negre BIO 6 15,19 LBV-R-02
Bourgogne 2017 Pinot Noir ‘Les Maisons Dieu’ 6 15,90 MPV-R-02
Rhône 2018 Crozes - Hermitage 6 15,90 MPV-R-03
Stellenbosch 2017 Laibach 'The Ladybird' Organic Red BIO 6 16,75 ADB-R-04
Languedoc 2017 Mas de la Dévèze Maury sec 6 16,90 MPV-R-04
Veneto 2016 Valpoicella Classico Superiore Ripasso BIO 6 16,95 CHR-R-04
Castilla y Léon 2018 Valtuille vino de Villa BIO 6 18,32 LBV-R-03
Cahors 2016 Château de Cedre BIO 6 19,90 MPV-R-05
Piemonte 2017 Langhe Nebbiolo ‘Perbacco’ 6 19,99 LIC-R-04
Puglia 2016 Collezione Cinquanta 6 20,15 GOE-R-03
Valle de Uco - Mendoza 2013 Puramum ‘Reserva’ 6 20,95 ADB-R-05
Rhone 2017 Gigondas Le Seigneur du Ravell 6 21,77 GOE-R-04
Piemonte 2016 Barbera d'Alba Superiore Gepin 3 21,80 CHR-R-05
Bourgogne 2018 Givry Rouge 1’er cru Champs Nalot 6 22,75 GOE-R-05
California 2016 Joel Gott Merlot 6 23,00 ADB-R-06
Tascane 2015 Vino Nobile 6 23,97 LIC-R-05
Castilla y Léon 2015 Corimbo 6 24,65 LBV-R-04
Bordeaux 2015 Château de Lussac 6 24,90 MPV-R-06
Catalunya 2016 Embruix BIO 6 24,99 LBV-R-05
Puglia 2016 Sessantanni 6 26,02 GOE-R-06
Catalunya 2017 Finca l’Argatà BIO 6 28,94 LBV-R-06
Castilla y Léon 2017 Psi BIO 6 29,95 LBV-R-07
Bordeaux 2012 Côte de Baleau 6 31,88 GOE-R-07
Toscane 2016 Carmignano Riserva 3 32,50 LIC-R-06
Waipara 2014 Pegasus Bay Pinot Noir ‘20th Anniversary’ 3 35,95 ADB-R-07
Toscane 2017 Guidalberto 3 35,97 LIC-R-07
Rioja 2010 10 Anos despues 3 37,93 GOE-R-08
Piemonte 2016 Barolo 3 38,97 LIC-R-08
Toscane 2016 Terra di Monteverro 3 39,95 CHR-R-06
Toscane 2016 Chianti Classico 3 39,97 LIC-R-09
Languedoc 2014 Château Haut-Blanville 3 42,59 GOE-R-09
Ribera de Duero 2017 Aalto 3 44,95 ADB-R-08
Toscane 2014 Brunello di Montalcino 3 44,99 LIC-R-10
Piemonte 2014 Barolo Castelletto 3 45,40 CHR-R-07
Rioja 2012 Remirez de Gamuza Reserva 6 69,94 LBV-R-08

KEUZE STREEK JAAR NAAM BIO MIN. AANTAL 
FLESSEN

PRIJS PER
FLES (€) CODE AANTAL 

FLESSEN
PRIJS

TOTAAL (€)

Totaal aantal flessen: . . . . . . . . . . . . . . Totaal bedrag incl. BTW (€): . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P O R T O  /  G I N

Douro Porto Burmester Yaxny Port 1 10,95 GOE-P-01
Douro Burmester White Port 1 10,95 GOE-P-02
Douro Porto Burmester Yaxny Port 10 Years old 1 25,47 GOE-P-03
Catalunya 2020 Gin / Ginraw 1 55,59 LBV-G-01

G E S C H E N K  /  T O E S T E L

Geschenkverpakking 6 fl. 65,15 GOE-D-01
Geschenkverpakking 12 fl. 252,30 ADB-D-01
Coravin wijnserveertoestel      199,00 GOE-A-01

O L I J F O L I E

Mallorca 2019 l’Amo de Aubocassa 1 13,99 LBV-O-01
Le Marche Olijfolie Frantoio Oleario l’Olivaio 1 15,00 MPV-O-01
Puglia 2019 Olio d’Oliva Extra Vergine 1 29,97 LIC-O-01


